Stredoslovenský zväz karate
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica
Tel.č.: 0948 020 527

Stredoslovenský zväz karate
Vás pozýva na

skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 5. dan
Miesto konania: Základná škola, Terchová - Struháreň 933
Dátum a čas konania: 19.8.2022 (piatok), 14:00 hod.
Organizátor: Stredoslovenský zväz karate
Usporiadateľ: KK Žilina /Jozef Cisarik – 0948 900 425/
Skúšobná komisia:
Predseda komisie prof. RNDr. František Kačík, DrSc., 7. Dan
Členovia komisie
Ing. Jozef Cisarik /6. Dan/, Mgr. Ľubomír Striežovský /5. Dan/
Prezentácia: 19.8.2022 (piatok), 13:30 hod.
Poplatky:

(za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK)
o 2. kyu :
20 €
o 1. kyu :
30 €
o 1. Dan :
55 €
o 2. Dan :
70 €
o 3. Dan :
85 €
o 4. Dan :
100 €
o 5. Dan :
115 €

Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet:
VÚB – IBAN: SK2602000000000036538312
(bližšie informácie o spôsobe platby u p. Pavlíkovej - 0905 220 711/ pavlikova.lucia@post.sk)
alebo na mieste.
Podmienky účasti:
 uchádzač musí byť riadnym členom SZK s platným preukazom (potvrdené staré STV,...)
 vyplnenie záväznej do 8.8.2022 !!!
Prihlášky:
Kluby prihlasujú svojich členov cez SZK-INFO. Po prihlásení do klubového konta v menu Skúšky
STV – Regionálne skúšky - cez tlačidlo v tabuľke – zoznam účastníkov - je možné prihlásiť svojich
členov na skúšky. Prekontrolujte čakaciu dobu podľa platného skúšobného poriadku, správne
zapísaný súčasný STV a vek prihlásených uchádzačov!

Dôležité informácie:
➢ je potrebné si zo sebou priniesť: platný preukaz karate/známka na rok 2021/2022, potvrdený
STV/, kimono, doklad o zaplatení /ak bola platba cez účet/
Cestovné: účastníci cestujú na klubové alebo vlastné náklady. Organizátor SsZK hradí náklady
skúšobným komisárom a MTZ.
Čakacie lehoty pre jednotlivé STV:
2. kyu ......................................
1. kyu ......................................
1. Dan ......................................
2. Dan ......................................
3. Dan ......................................
4. Dan ......................................
5. Dan ......................................

6 mesiacov
8 mesiacov
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 rokov

Mgr. Ľubomír Striežovský
tajomník SsZK

